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2017 m. rugsejo 5 d. isakymu Nr. 216-17-V

MISKO NAUDOJIMO IR STATISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBES APRASYMAS

I. PAREIGYBES CHARAKTERISTIKA
ir statistikos skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybes karjeros tamautojas.
2. Pareigybes lygis - A.
1. MiSko naudojimo

3. Pareigybes kategorija

-

13.

II. PASKIRTIS
4. MiSko naudojimo ir statistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybe reikalinga igyvendinti
skyriaus tikslus ir uZdavinius taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.99512010
nuostatas, rengiant oficialiql4 miSkq statistik4.

III. VEIKLOS SRITIS

-

veiklos vykdytojq, stebesenos organizacijq tikinimas,
5. Funkcijos specialiojoje veiklos srityje
konsultavimas, duomenq i5 Vl miSkq uredijq rinkimas.

Iv. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

SIAS PAREIGAS EINANEIAM VALSTYBTS

TARNAUTOJUI
6. Valstybes tamautojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:
6.1. tur€ti universitetini ar jam prilygintq iSsilavinim4, biomedicinos mokslq studijq srities
mi5kininkystes krypties arba ekologijos krypties bakalauro ar aukStesni kvalifrkacini laipsni;
6.2. blti susipaZinusiam su Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais medienos ruo54 ir jos pateikim4 rinkai,
miSkotvark4, vie54ji administravim4, informacijos tvarkym4 ir teikim4;
6.3. atlikti teises aktq, reglamentuojandiq apvaliosios medienos ruo54 ir pateikim4 rinkai, vidin6s
mi5kotvarkos projektq rengim4, privadiq mi5kq tvarkym4 ir miSkq inventorizacij4, ekspertizg;
6.4. moketi valdyti, kaupti, sisteminti informacij4 ir rengti i5vadas;
6.5. savaranki5kai planuoti, organizuoti savo veikl4;
6.6. sklandZiai destyti mintis raitu ir ZodZiu;
6.7. moketi anglq kalb4 Bl lygiu;
6.8. tur€ti gerus darbo kompiuteriu (Office programq paketas) fg[dZius;
6.9. tureti B kategorijos vairuotojo paZymejimq.

V. SIAS PAREIGAS EINANdIO VALSTYBIilS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas vykdo Sias funkcijas:
7 .1. pagal savo kompetencij4 uZtikdna Lietuvos Respublikos istatymq, Seimo ir Vyriausybes
nutarimr], aplinkos ministro, Valstybines miSkq tamybos direktoriaus isakymq ir kitq teises aktq

rykdym4;
7.2. tikrina veiklos rykdytojus, pateikiandius rinkai medien4 ir medienos produktus, bei stebesenos
organizacijas;
7.3. registruoja ir saugo informacij4 apie patikrinimus;
7.4. imasi tinkamq veiksmq ar priemoniq paZeidimams pa5alinti, nustato sankcijas paZeidejams
imasi priemoniq del jq taikymo;

ir

7.5.

rengia ataskaitas apie Europos Parlamento

ir

Tarybos reglamento (ES)

Nr.

995/2010

igyvendinim4;
Zl3. UenaraaarUiaula su kitq Saliq kompetentingomis ar kitomis institucijomis bei Europos Komisija;
7.7. teikia Europos Komisijai informacij4 apie stebesenos organizacijas;
7.8. konsultuoja ir teikia pagalb4 veiklos vykdytojams, stebesenos organizacijoms;
7.9. renka duomenis apie Vl mi3kq uredijose ivykdlas Ekines priemones;
7.10. pagal uZklausimus teikia infoimacijq suinteresuotoms miSkq Zinyboms ir valdZios instancijoms;
7.1l. tvarko intemetinio puslapio dali susijusi4 su vykdoma veikla;
Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010
7 .12, teikia pasirllymus ddl Europos Parlamento
igyvondinimo, kitq teis€s aktq tobulinimo;
2.i3. vykdo kitus Valstybines miSkq tamybos direktoriaus, MiSko naudojimo ir statistikos skyriaus

ir

vedejo nurodymus pagal skyriaus kompetencij4.

VI. SIAS PAREIGAS EINANEIO VALSTYBTS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Sias pareigas einantis valstybes tamautojas tiesiogiai pavaldus Mi5ko naudojimo ir statistikos
skyriaus vedejui.

